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Test - Har du psykiske evner 

 

Her kan du teste inden for hvilket felt, du har dine psykiske evner. Du 

kan bruge testen til at se, hvilke stærke psykiske evner du besidder. 

Du vil også kunne se hvilke potentialer du har i dit sind, for at kunne 

udvikle dine psykiske evner. 

Når du har fundet frem til dine talenter, vil det være meget lettere for dig at finde 

den uddannelse, som kan berige dig, og finde det, som kan gavne dig i dit 

hverdagsliv. 

Når du begynder at arbejde med en af dine evner – eller et af dine talenter, kan 

det være, at der dukker flere op, at du har flere er snarere reglen end 

undtagelsen. De fleste mennesker bruger oftest en kombination af flere evner. 

Hvis du tester dig frem til at have flere forskellige evner, vil det være klogt at finde 

en uddannelse, som dækker flest mulig af dine talenter. Men hovedreglen er at du 

skal gå efter dit hjerte, – det kender altid det rigtige svar for dig.  

 

Mærk efter: hvad brænder du mest for? Hvilken spirituel intelligens er aktiv i dig? 
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Ved du hvem der er i telefonen, før du besvarer et opkald? 

Hvis ja, har du prekognitive evner, evnen til at forudsige hændelser. 

Har du drømme eller visioner af situationer før de sker? 

Hvis ja, har du premonition, evner for forvarsel om kommende hændelser. 

Tager du andres følelser og ubalancer til dig? 

Hvis ja, da har du clairsentient (klarfølelse), evner for at vide igennem indtryk, 

evnen til at bruge din sjette sans 

Hører du indre stemmer, indre musik, eller taler du med usynlige væsner? 

Hvis ja, så har du clairaudient (klarhørelse). 

Ser du astrale kroppe, aura, eller anden form for lysenergi. Ser du andre 

”usynlige” fænomener? 

Hvis ja til en eller flere af delene, da er du clairvoyant (klarsyn). 

Har du en indre samtale med andre ”personer”? 

Hvis ja, da har du telepatiske evner. 

Kan du fortælle historien om en ting blot ved at røre ved den? 

Hvis ja, praktiserer du psykometri. 

Får du ofte en lys ide eller en stærk inspiration til at gøre noget? 

Hvis ja, er du intuitiv, og du bruger din intuitive viden. 

Kan du flytte en ting eller bøje en genstand ved tankens kraft? 

Hvis ja, da praktiserer du telekinese eller psykokenetik. 

Føler du ofte en strømmende energi i kroppen? 

Hvis ja, oplever du den energi, der er med til at åbne for alle dine psykiske og 

spirituelle evner, denne energi bliver også kaldt kundalini energien. 

Kan du føle tilstedeværelsen eller se guider, engle eller andre afdøde 

personer eller væsner? 

Hvis ja, da praktiserer du clairkinetic, evnen til at se andre væsner. 
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Hvad er godt at gøre? 

Her kan du finde forslag til, hvad du kunne vælge at modtage undervisning i for 

at udvikle dine evner og talenter. 

 Undervisning i tarokkort, eller englekort 

 Undervisning i visualisering 

 Undervisning i meditation 

 Undervisning i musikterapi, træning i t arbejde i en cirkel 

 Undervisning i clairvoyance 

 Undervisning i mediumskab 

 Undervisning i psykometri 

 Undervisning i healing 

 Træning i evnerne 

 Undervisning i alle former for selvudviklingskurer 

 Undervisning i kanalisering 

 

Ydermere… 

Lærdom og undervisning igennem bøger og/eller, lange og korte kurser, vil altid 

gavne en psyko-spirituel udvikling. 

Al undervisning og uddannelser i alternative behandlingsformer gavner ligeledes 

den psyko-spirituelle udvikling. 

Indsigt i SIQ®- Den Spirituelle Intelligens, Åndsvidenskaben, Martinus kosmologi, 

Edgar Cayce og Rudolf Steiner vil ligeledes være meget udviklende. 

For at finde frem til uddannelser inden for de forskellige spirituelle sektorer kan 

der søges på nettet. 

De enkelte uddannelser har ofte deres egen forening, søg også her på nettet. Det 

kan være gavnligt at kontakte dem da de måske kan vejlede i særlig gunstige 

kurser. 


